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serie AVROTROS Klassiek I

Jelmer de Moed klarinet 
Joost Willemze harp
Yang Yang Cai piano
Rik Kuppen piano
Jan Pieter Koch regie
Noralie visuals
Toek Numan arrangementen

MAURICE RAVEL 1875-1937
uit Rapsodie espagnole (1907-1908)
I. Prélude à la nuit: Très modéré
arrangement voor klarinet, harp en 2 
piano’s door Toek Numan (1971)

IGOR STRAVINSKY 1881-1972
Tango (1940) 
voor piano solo (Yang Yang Cai)

ALBERTO GINASTERA 1916-1993
uit Harpconcert opus 25 (1956) 
III. Cadenza Liberamente capriccioso 

- Vivace
in een versie voor harp en piano (Yang 
Yang Cai)

Dit concert is live te beluisteren via  
NPO Klassiek, en ook live te zien via de 
webcast, zie  npoklassiek.nl  
Presentatie: Leonard Evers

Support klassieke talenten en geef 
ze het podium dat ze verdienen

Kijk op: avrotros.nl/geefomklassiek

Word lid 
3x per jaar

magazine + cd 
€ 10,- Nederland kent veel talentvolle musici die het 

verdienen om gehoord te worden.

AVROTROS geeft jonge talenten een uniek 
podium door met hen professionele opnames 
te maken. Hiermee presenteren zij zich via 
radio en tv aan het grote publiek. Zo kunnen 
zij zich ontwikkelen en waarborgen wij de 
toekomst van klassieke muziek in Nederland.

Word nu lid en ontvang 3x per jaar ons magazine 
inclusief talent-cd.
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Concertlocatie
TivoliVredenburg
Vredenburgkade 11
3511 WB Utrecht

Kaartverkoop en reserveren
Kaarten koopt u via de kassa van  
Tivoli Vredenburg (030 231 45 44)  
of online (www.tivolivredenburg.nl/ 
avrotrosvrijdagconcert) en u krijgt een  
compleet overzicht). Meer informatie vindt u 
ook op www.avrotrosvrijdagconcert.nl.

Informatie programmering & reacties

 www.avrotrosvrijdagconcert.nl 

 AVROTROS Vrijdagconcert

 @vrijdagconcert

 vrijdagconcert.avrotros

 AVROTROSVrijdagconcert

 
Postadres  
AVROTROS Vrijdagconcert 
Postbus 2
1200 JA Hilversum

 Van harte 
welkom 

bij het AVROTROS Vrijdagconcert!

Hier – in de Grote Zaal van TivoliVredenburg in Utrecht – begint u uw weekend 
met de allermooiste klassieke muziek. Op het podium zult u geregeld onze huis - 
ensembles, het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor, zien  
musiceren. Daarnaast treden dit seizoen uitstekende gastensembles op, samen 
met gerenommeerde dirigenten en solisten van over de hele wereld. Vol trots 
presenteren wij Ella van Poucke, dit jaar onze artist in residence. 
 
Ruime aandacht is er jaarlijks voor nieuwe Nederlandse muziek, die bij het  
Vrijdagconcert in première gaat. Verder brengen we een reeks Odes & Hommages, 
waarin eerbetonen klinken aan het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch 
Orkest, aan het publiek, de muziek en de vrijheid & de vreugde. Ook is er aan-
dacht voor de 150e verjaardag van Sergej Rachmaninov en voor de muziek van 
Max Reger en Ralph Vaughan Williams. 
 
Namens AVROTROS, Stichting Omroep Muziek, NPO Klassiek en TivoliVredenburg 
wensen wij u veel luisterplezier en hopelijk tot ziens! 

Het AVROTROS Vrijdagconcert is een productie van AVROTROS in samenwerking met  
NPO Klassiek, Stichting Omroep Muziek en TivoliVredenburg

http:// www.npoklassiek.nl
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Het programma van deze avond is tot stand 
gekomen in nauw overleg tussen regisseur 
Jan Pieter Koch, programmeur voor de 
AVROTROS Jorinke van Deelen en vier 
deelnemers aan dit talenttraject: pianiste 
Yang Yang Cai, harpist Joost Willemze en het 
duo Jelmer de Moed (klarinet) en Rik 
Kuppen (piano). Ieder van hen speelt een 
werk dat het afgelopen jaar op hun eigen cd 
is vastgelegd én samen voeren ze arrangemen-
ten uit die Toek Numan speciaal voor deze 
ongebruikelijke bezetting heeft gemaakt.
De werken op het programma ademen 
zuidelijke sferen, het is muziek met mediter-
rane en Zuid-Amerikaanse invloeden. De 
relatief korte composities, of delen van 
composities, zijn thematisch sterk met elkaar 
verbonden, waardoor een doorlopende 
muzikale beweging ontstaat, die wordt 
versterkt door de visuals van Noralie.

Klarinettist Jelmer de Moed verheugt zich op 
dit programma, en zeker ook op de werken 
die de vier musici samen uitvoeren: ‘Het is 
een ongebruikelijke bezetting, waaraan de 
klarinet een heel eigen kleur toevoegt en vaak 
de lichte noot is in het geheel. Als klassiek 
musicus experimenteer ik graag met de 
concertvorm. Ik houd van de avontuurlijke 
keuzes die dit programma biedt’.

Ravel en Stravinsky
Het programma opent met het vierdelige 
orkestwerk Rapsodie espagnole van Maurice 
Ravel. Het is de eerste compositie waarin hij 
in elk deel Spaanse stijlelementen toepast. 
Met een Spaans-Baskische moeder laat deze 
voorliefde zich eenvoudig verklaren. Het 
eerste deel, Prélude à la nuit, opent met een 
dalende melodielijn (F-E-D-Cis). Uit dit 
ostinato, een motief dat steeds wordt 
herhaald, spreekt een diepe melancholie. 

Zo luidt de naam van het talenttraject dat AVROTROS in 2018 is gestart. Jaarlijks 
worden enkele veelbelovende jonge musici, soms in ensembleverband, hiervoor 
geselecteerd. Ze zijn te gast in radio- en televisieprogramma’s en doen zo media-er-
varing op. Daarnaast krijgt elke musicus de gelegenheid een eigen cd op te nemen. 
Het gezamenlijk optreden in de serie AVROTROS Vrijdagconcert is een van de 
hoogtepunten van dit traject, dat een belangrijke steun vormt bij de start van hun 
professionele carrière.

AVROTROS KLASSIEK 
PRESENTEERT!

CLAUDE DEBUSSY 1862-1918
Première rhapsodie (1910) voor 
klarinet en piano (Rik Kuppen) 

FEDERICO MOMPOU 1893-1987
uit Música callada, boek III (1962)
XXI. Lento
voor piano solo (Rik Kuppen)

MANUEL DE FALLA 1876-1946
uit La vida breve: Danza española nr.1
arrangement voor harp solo door 
Marcel Grandjany (1891-1975)

DARIUS MILHAUD 1892-1974
uit Scaramouche (1937)
III. Brazileira
arrangement voor klarinet, harp en 2 
piano’s door Toek Numan 

PAUZE 

GABRIELA ORTIZ 1964
Divertimento voor klarinet solo (1986)

JACQUES IBERT 1890-1962
Entr’acte (1935) 
in een versie voor klarinet en harp

FRANCIS POULENC 1899-1963
uit Concert in d voor 2 piano’s en 
orkest (1932) 
III. Finale: Allegro molto 
in versie voor alleen piano’s

ISAAC ALBÉNIZ 1860-1909
uit Suite española opus 47 (1886)
I. Granada 
in een versie voor harp

CLAUDE DEBUSSY 
Petite pièce (1910) 
voor klarinet en piano (Rik Kuppen)

ISAAC ALBÉNIZ 
uit Iberia voor piano (Yang Yang Cai)

- El Albaicín (boek III/1, 1907)

ANONIEM 
Twishya / Al-Hiyáz Al-Mashriqí
klassieke Arabo-Andalusische traditional
arrangement voor klarinet, harp en 2 
piano’sdoor Toek Numan
Abderrahim Semlali repetitor

KALM MET
KLASSIEK

PODCAST

Luister hier: npoklassiek.nl/podcasts/kalm-met-klassiek Maurice Ravel



Sindsdien is hij er geregeld jurylid bij 
examens en concoursen. Voor dat doel 
componeert hij speciaal voor de klarinet in 
1910 de Première Rhapsodie en Petite pièce. 
Fauré speelt ook een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van de jonge Catalaan Federico 
Mompou. Wanneer Mompou als zestien-
jarige pianostudent Fauré’s Eerste Piano
kwintet hoort, laat deze muziek hem niet 
meer los. Hij wil zijn studie voortzetten aan 
het Conservatoire de Paris. In 1911 wordt hij 
toegelaten en in datzelfde jaar componeert 
hij zijn eerste pianowerk. Pas in 1941 keert 
Mompou definitief terug naar Catalonië, met 
in zijn bagage vele muzikale indrukken, van 
onder anderen componisten uit de Groupe 
des Six (onder hen Poulenc) en van Ravel. 
Tussen 1959 en 1967 schrijft hij Música 
callada (‘rustige’ of ‘stille muziek’), een cyclus 
van 28 miniaturen. Daaruit klinkt deel XXI, 
dat Rik Kuppen omschrijft als ‘een miniatuur 
met een wat atonaal karakter; duistere, 
schimmige en sprookjesachtige muziek’.

Falla
In 1907 komt ook de Andalusisch-Spaanse 
componist Manuel de Falla in Parijs terecht. 

Het weerbarstige Spaanse cultuurklimaat 
vormt hiervoor mede de aanleiding. Als de 
beloofde uitvoeringen van zijn prijswinnende 
opera La vida breve maar niet van de grond 
komen en een tournee door Frankrijk als 
pianobegeleider zich aandient, verlaat hij 
Spanje. In Parijs ontmoet hij componisten als 
Ravel, Debussy, Stravinsky en Albéniz. Hij 
zal er zeven jaar blijven wonen. Het is 
Debussy die sterk bijdraagt aan de totstand-
koming van de première van La vida breve, 
niet in Spanje, maar in Nice. De Frans-Ame-
rikaanse harpist en componist Marcel 
Grandjany maakte een bewerking voor harp 
solo van de energieke en virtuoze Danza 
española uit de tweede akte van deze opera.
Als Franco in 1939 na de Spaanse Burgeroor-
log aan de macht komt, verlaat Manuel de 
Falla Spanje voorgoed en vestigt hij zich in 
Argentinië.

Milhaud
Voor de Wereldtentoonstelling in Parijs van 
1937 vraagt de vermaarde pianopedagoge 
Marguerite Long aan Darius Milhaud om 
een levendig stuk te componeren voor twee 
piano’s. Milhaud zit wat in tijdnood en kiest 
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Ik vind het het beste concert dat voor harp 
geschreven is. Het is niet zo’n typisch 
harpstuk en heeft een aantrekkelijk 
Zuid-Amerikaans karakter’.
De lange solocadens waarmee het derde deel 
van het concert opent, bouwt op vanuit de 
toonhoogten van de losse snaren van een 
gitaar (E-A-D-G-B-e), gevolgd door een 
malambo, een levendige en stoere Argentijnse 
volksdans.

Debussy en Mompou
De twee werken op dit programma voor 
klarinet en piano zijn van de hand van 
Claude Debussy. Op uitnodiging van Gabriel 
Fauré, in die tijd directeur van het Conserva-
toire de Paris, treedt Debussy in 1909 toe tot 
‘le Conseil Supérieur’ van dit instituut. 

Ravels vader was een Zwitser en in combina-
tie met de nauwgezette, gedetailleerde 
werkwijze van Ravel, ontlokte dit Stravinsky 
de typering dat hij componeerde als een 
‘Zwitserse horlogemaker’. Overigens waren 
de twee bevriend en zullen ze elkaar vaak in 
Parijs hebben ontmoet.
Stravinsky heeft ongeveer tien jaar in 
Frankrijk gewoond, als hij in september 1939 
naar de Verenigde Staten verhuist. De Tango 
voor piano componeert hij in 1940 in 
Hollywood en het is zijn eerste werk dat 
geheel in de VS is ontstaan. Zo maakt deze 
Russische componist die via Frankrijk in de 
VS belandt, een Argentijnse dans tot een 
populair pianowerk.

Ginastera
Daar, in Argentinië, treffen we Alberto 
Ginastera, zoon van Catalaanse en Italiaanse 
emigranten. Hij ontwikkelt zich tot een van 
de belangrijkste Zuid-Amerikaanse compo-
nisten van de twintigste eeuw. Joost Willemze 
heeft zijn Harpconcert al lang op het repertoi-
re: ‘Toen ik zeventien was, speelde ik het 
tijdens de ‘Avond van de jonge musicus’, 
begeleid door het Nederlands Kamerorkest. 

Ravels vader was een Zwitser en 
in combinatie met de nauw
gezette, gedetailleerde werk
wijze van Ravel, ontlokte dit 
Stravinsky de typering dat hij 
componeerde als een ‘Zwitserse 
horlogemaker’. 

Igor Stravinsky

Claude Debussy Manuel de FallaFederico Mompou Darius Milhaud



Vanavond klinkt een werk van Ortiz voor de 
intieme bezetting van één klarinet. Haar 
Divertimento is een ritmisch werk met 
Zuid-Amerikaanse danselementen, maar het 
is ook modern en conceptueel. ‘Gezien de 
technieken die ze toepast heeft Gabriela 
Ortiz absoluut samengewerkt met een 
klarinettist’, aldus Jelmer de Moed. ‘Ik speel 
graag onbekende en moderne muziek en dit 
werk past heel mooi in het programma.’

Ibert
De energieke Entr’acte van Ibert is een eigen 
leven gaan leiden als compositie voor fluit of 
viool met gitaar of harp. Het maakt oor-
spronkelijk deel uit van zijn toneelmuziek bij 
Le médecin de son honneur (1935), een Franse 
bewerking van een drie eeuwen oud Spaans-
talig toneelstuk van de schrijver Pedro 
Calderón de la Barca. Deze herkomst 
verklaart de sfeer van dit werk, waarvoor 
Ibert zijn inspiratie heeft gevonden in de 
wervelende flamencomuziek.

Poulenc
De rijke Amerikaans-Franse mecenas 
Princesse Edmond de Polignac (1865-1943) 
– geboren Winneretta Singer en dochter van 
de beroemde naaimachinefabrikant –  
omringt zich in haar salon in Parijs met vele 
kunstenaars. ‘Het zal mij een genoegen zijn 
uw naam toe te voegen aan de lijst met 
Stravinsky, Fauré, Falla, Milhaud en Satie’, zo 
antwoordt zij op Poulencs verzoek om 
financiële steun voor het componeren van 
een dubbelconcert voor twee piano’s en 
orkest. De finale van dit concert is speels en 
opzwepend, met elementen uit de jazz en de 
music hall. Poulencs biograaf Henri Hell 
typeert het als een ‘flirt met opzettelijk 
vulgaire thema’s die de componist na aan het 
hart liggen’. 

voor het bewerken van bestaande composities 
van zichzelf. Voor de hoekdelen put hij uit de 
toneelmuziek die hij heeft geschreven voor Le 
médecin volant van Molière, in mei 1937 
uitgevoerd door het gezelschap Scaramouche. 
Het slotdeel Brazileira behoort tot Milhauds 
meest door Zuid-Amerikaanse muziek 
geïnspireerde werken.

Ortiz
De Mexicaanse componiste Gabriela Ortiz 
(1964) is een vooraanstaande Zuid-Ameri-
kaanse componiste. Ze heeft gestudeerd in 
haar geboortestad Mexico-City, maar ook in 
Parijs en Londen en krijgt compositieop-
drachten van vele vooraanstaande orkesten. 
Gustavo Dudamel, chef-dirigent van het Los 
Angeles Philharmonic, omschrijft haar 
compositie Téenek (2017) als ‘een van de 
meest briljante werken die ik ooit heb 
gedirigeerd. Gabriela is in staat onze La-
tijns-Amerikaanse identiteit te tonen’. 

Albéniz
Ook de route van de Spaanse pianist en 
componist Isaac Albéniz voert via Parijs.  
Al op zesjarige leeftijd krijgt hij daar pianoles 
van de Franse muziekpedagoog Marmontel. 
Later studeert hij aan het Koninklijk 
Conservatorium in Brussel. Als componist 
wijdt Albéniz zich aan Spaanse muziek. 
Geschreven voor piano, heeft Granada, het 
eerste deel uit de Suite española (1886), 
vooral bekendheid gekregen door uitvoerin-
gen op gitaar, een instrument waarvoor 
Albéniz geen enkel werk heeft gecompo-
neerd. Vanzelfsprekend leent deze muziek 
zich ook bijzonder goed voor uitvoering op 
de harp.
In Parijs componeert Albéniz tussen 1905 en 
1908 zijn zwanenzang, de pianosuite Iberia. 
Het is een reeks van twaalf impressies 
verdeeld over vier boeken. Veeleisende 
pianowerken doordrenkt met Spaanse 
volksmuziek. Tijdens dit talenttraject heeft 
Yang Yang Cai El Albaicín op cd gezet: ‘Ik 
was zo intens gelukkig tijdens de opnames en 
kon heel diep op de muziek ingaan’. De titel 
verwijst naar de oude Moorse wijk in de 
Zuid-Spaanse stad Granada. 

AraboAndalusische  
traditional
In de middeleeuwen wordt het Iberisch 
Schiereiland (het huidige Portugal en Spanje) 
voor een belangrijk deel bevolkt door Moren, 
voornamelijk islamitische Berbers en 
Arabieren. Nadat zij het gebied via Gibraltar 
in het jaar 711 zijn binnengevallen, veroveren 
ze grote delen van het omvangrijke schierei-
land en plaatsen deze onder islamitische 
heerschappij. Dit rijk geven zij de Arabische 
naam Al-Andalus. Gedurende acht eeuwen 
leveren christelijke koninkrijken strijd tegen 
deze overheersing en in 1492 wordt het 
Moorse koninkrijk Granada als laatste 
heroverd. Al die eeuwen heeft er een uitwisse-
ling plaatsgevonden tussen de joodse, 
christelijke en islamitische culturen. Vanaf 
1492 vluchten vele joden en moslims naar 
Noord-Afrika, waardoor de Andalusische 
cultuur zich vermengt met die van Marokko, 
Algerije en Tunesië. Een arrangement van een 
anonieme compositie waaruit de diversiteit 
van die culturen spreekt, besluit dit concert.

PHILIP LEUSSINK
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Gabriela Ortiz

Gabriela’s Divertimento is een 
ritmisch werk met Zuid 
Amerikaanse danselementen, 
maar het is ook modern en 
conceptueel. 

Francis PoulencJacques Ibert Isaac Albéniz
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Yang Yang Cai Joost Willemze

winnaar van de Grand Prix Youri Egorov in 
de internationale YPF Piano Competition 
met Chopins Tweede pianoconcert. Ze speelde 
in het Concertgebouw en het Muziekgebouw 
aan ’t IJ in Amsterdam en op het Grachten-
festival, Festival Wonderfeel en het Inter-
nationaal Kamermuziekfestival Schiermonnik-
oog. Ze was te zien bij DWDD en Podium 
Witteman. Met violist Shin Sihan en cellist 
Alexander Warenberg vormt Yang Yang Cai 
sinds 2017 het Amsterdam Piano Trio.

Joost Willemze harp
Joost Willemze (1996) won op zijn zestiende 
de eerste prijs van het Prinses Christina 
Concours, in 2017 het internationale 
harpconcours in Porto en in 2018 het 
Italiaanse concours Suoni d’Arpa. 
In 2022 nam hij zijn debuut-cd op met 
AVROTROS Klassiek. Voor 2022/2023 is 

Yang Yang Cai piano
Yang Yang Cai (1998) studeerde vanaf haar 
vijfde bij Noor Relijk en vanaf haar tiende 
tien jaar lang bij pianopedagoog Jan Wijn, 
waarna ze in 2019 haar Bachelor haalde aan 
het Conservatorium van Amsterdam. Sinds 
2020 studeert zij aan de Imola Piano 
Academy bij Enrico Pace en sinds 2022 bij 
Frank van der Laar aan het Conservatorium 
van Amsterdam. Ze volgde masterclasses bij 
andere Boris Berman, Matti Raekallio, 
Mikhail Voskresensky, Jacques Rouvier, 
Dominique Merlet, Igor Roma, Frederic 
Chiu, Klaus Hellwig, Arie Vardi en Maria 
João Pires. In 2008 en 2012 won ze het 
Steinway Piano Concours in Hamburg en in 
2013 won ze de eerste prijs in de Junior 
Finale van het internationale Young Pianist 
Foundation (YPF) Concours, met Mozarts 
Pianoconcert nr. 14. In 2019 werd Yang Yang 

UITVOERENDEN
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master-diploma behaalde. Hij stak verder zijn 
licht op bij Lars Vogt, Ferenc Rados, Rita 
Wagner, Edith Fischer, Dmitri Bashkirov, 
Naum Grubert, David Kuijken en Ronald 
Brautigam. Met zijn ensembles werd hij 
gecoacht door Eberhard Feltz, Reinbert de 
Leeuw, Vera Beths, Johannes Meissl, Hatto 
Beyerle en Petr Prause. In 2018 won hij 
samen met zijn pianokwintet De Formule De 
Grote Kamermuziekprijs. Sinds 2020 is Rik 
de nieuwe vaste pianist van het Brackmantrio 
met Tim Brackman en Kalle de Bie. Hij vormt 
al jaren een vast duo met klarinettist Jelmer 
De Moed. In december 2019 debuteerden ze 
op het Internationaal Kamermuziekfestival 
Utrecht van Janine Jansen.

Joost geselecteerd als deelnemer van Dutch 
Classical Talent. Joost speelt harp sinds zijn 
zevende en studeerde vanaf 2008 aan de 
Academie Muzikaal Talent, bij Erika 
Waardenburg en Edward Witsenburg. In 
2021 behaalde hij zijn masterdiploma aan 
het Conservatorium van Amsterdam. Hij 
won prijzen van Stichting Jong Muziektalent 
Nederland, het Internationaal Harpconcours 
in Wales, de Gershwin Competition in New 
York, het Concours Godefroid in Tournai, 
het Reinl Wettbewerb in München, de 
Bertold Hummel competitie in Würzburg en 
de Korea International Harp Competition in 
Seoul. In 2009 maakte hij zijn televisiede-
buut bij Ivo Niehe en in 2010 was hij live te 
zien tijdens het Kinderprinsengrachtconcert 
in Amsterdam. In 2013 was hij Joost 
Willemze finalist in het NTR-programma  
De Avond van de Jonge Musicus met het 
Harpconcert van Ginastera. Hij gaf concerten 
op het Dutch Harp Festival, het Grachten-
festival, het Schiermonnikoogfestival, op het 
Italiaanse ministerie van cultuur in Rome en 
tijdens het Rio Harp Festival in Brazilië. In 
2019 gaf hij concerten en masterclasses voor 
Salvi Harps in Spanje en Italië. Joost 
Willemze speelt regelmatig met het Nationaal 
JeugdOrkest (NJO) en was te zien bij 
Spiegelzaal, De Ochtend van 4, De  
Klassieken, Podium Witteman.

Jelmer de Moed klarinet 
Klarinetist Jelmer de Moed (1995) geeft 
concerten als solist, met orkesten als Phion 
en Kamerata Zuid, heeft een vast duo met 
pianist Rik Kuppen en schuift regelmatig aan 
bij het Animato Kwartet. Met een eerste prijs 
op het Prinses Christina Concours, Classic 
Young Masters Award en de Cultuurfonds 
Young Talent Award op zak studeerde hij aan 
het Conservatorium van Amsterdam en de 
Hochschule für Musik Hanns Eisler in 

Berlijn. Hij studeerde klarinet bij Arno 
Piters, Hans Colbers en Martin Spangenberg, 
en was finalist van de Dutch Classical Talent 
Award waarvoor hij project NOX initieerde. 
Hiervoor gaf hij compositieopdrachten aan 
Amarante Nat en Tijn Wybenga en ontwik-
kelde een enscenering met cinematograaf 
Boris Peters. In 2019 verscheen EP Dwaal-
licht waarvoor hij samen met Rik Kuppen 
werken muziek van Alban Berg en Robert 
Schumann opnam in zaal Hertz. Afgelopen 
seizoen verscheen zijn cd met Rik Kuppen bij 
AVROTROS Klassiek met werken van 
Brahms en Schumann. 

Rik Kuppen piano
Pianist Rik Kuppen is 1e prijswinnaar van 
het Prinses Christina Concours, finalist van 
het YPF en volgde het Dutch Classical Talent 
traject. Als Dutch Classical Talent toerde hij 
door Nederland met een voorstelling in 
samenwerking met operaregisseur Wim 
Trompert en dichter Myrte Leffring. Hij 
studeerde bij Ellen Corver aan het conser-
vatorium in Den Haag waar hij in 2017 zijn 

Jelmer de Moed Rik Kuppen © Foppe Schut

Uw concert op NPO Klassiek
NPO Klassiek zendt de concerten van het 
AVROTROS Vrijdagconcert rechtstreeks 
uit. Wilt u nagenieten van het AVROTROS 
Vrijdagconcert of bent u benieuwd naar 
de interviews met de dirigent, de 
componist of een solist? Luister dan 
terug (onder Uitzending Gemist) op 
npoklassiek.nl/avrotrosvrijdagconcert 

Of luister en kijk naar de vele klassieke
muziekconcerten die AVROTROS heeft 
geregistreerd op YouTube via  
www.youtube.com/avrotrosklassiek

NPO Klassiek:  
de klassieke muziekzender
Behalve het AVROTROS Vrijdagconcert 
brengt NPO Radio 4 nog veel andere 
concerten live bij u thuis. Vanuit het 
Amsterdamse Concertgebouw zijn dat de 
concerten van de NTR ZaterdagMatinee 
en Het Zondagochtend Concert.  
Deze worden ook geproduceerd in 
samen werking met NPO Klassiek.  
Een overzicht van deze – en nog veel 
meer – concert uitzendingen op  
NPO Radio 4 vindt u op npoklassiek.nl/
concertagenda

NPO KLASSIEK

http://www.youtube.com/avrotrosklassiek
http://www.npoklassiek.nl/concertagenda
http://www.npoklassiek.nl/concertagenda
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VRIJDAG 3 FEBRUARI 2023, 20.15 UUR
TivoliVredenburg, Utrecht

Odes  
aan de muziek! 

Radio Filharmonisch Orkest 
Groot Omroepkoor 
Marcus Creed dirigent 
Rowan Pierce sopraan 
Guy Cutting tenor 
Raoul Steffani bariton 

BRUCKNER 2 Aequali voor 3 trombones 
MARTIN Ode à la Musique 
VAUGHAN WILLIAMS Serenade to Music
HÄNDEL Ode for St Caecilia’s Day 

VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023, 20.15 UUR
TivoliVredenburg, Utrecht

Artist in Residence
Ella van Poucke & 
Friends

Stephen Waarts viool
Mairead Hickey viool
Daniel Palmizio altviool
Gary Hoffman cello
Ella van Poucke cello

BACH Suite nr. 2 in d
REGER Strijktrio nr. 1 
SCHUBERT Strijkkwintet in C  

VOLGENDE
CONCERTEN

Marcus Creed  Ella van Poucke

COLOFON 
Programmering Jorinke van Deelen / Jan Pieter Koch Productie Jacinta Wetzer / Manon Tuynman   
Redactie Clemens Romijn  Grafische vormgeving Norbert Croonenberg Opmaak Dorine Verharen  
Druk Regalis b.v. Zeist

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

CONCERTOVERZICHT 2023

VRIJDAG 13 JANUARI 2023
NJO: de Sacre en een 
wereld première
Nationaal Jeugd Orkest | Antony 
Hermus | Messiaen | Ravel | 
Kortekaas / Stravinsky (WP)

VRIJDAG 20 JANUARI 2023
Van Gilse & Schuberts 
‘Onvoltooide’
Radio Filharmonisch Orkest | 
Groot Omroepkoor | James 
Gaffigan | Benjamin Goodson | 
Elena Tsallagova | Benjamin 
Bruns | Mozart | Schubert | Van 
Gilse 

VRIJDAG 27 JANUARI 2023
Jong Talent
Yang Yang Cai | Joost Willemze | 
Jelmer de Moed | Rik Kuppen | 
Falla | Debussy | Albéniz’

VRIJDAG 3 FEBRUARI 2023
Odes aan de muziek!
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor | Marcus 
Creed | Rowan Pierce | Guy 
Cutting | Raoul Steffani | 
Bruckner | Martin | Vaughan 
Williams | Händel

VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023
Ella van Poucke & friends
Stephen Waarts | Mairead 
Hickey | Daniel Palmizio | Gary 
Hoffman | Ella van Poucke | 
Bach | Reger | Schubert

VRIJDAG 17 FEBRUARI 2023
Mahler 6 met 
Karina Canellakis 
Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis | Mahler

VRIJDAG 24 FEBRUARI 2023 
Liza Ferschtman  
speelt Pijper
Radio Filharmonisch Orkest | 
Stanislav Kochanovsky | Liza 
Ferschtman | Ravel | Pijper | 
Vaughan Williams | Elgar

VRIJDAG 3 MAART 2023
Ella van Poucke  
& Caspar Vos
Ella van Poucke | Caspar Vos |
Nin | Shalygin (WP) | Ravel | 
Rachmaninov

VRIJDAG 10 MAART 2023
Rachmaninov en Mosolov
Noord Nederlands Orkest | 
Kerem Hasan | Albrecht Mayer | 
Vaughan Williams | Mosolov | 
Berio | Rachmaninov 

VRIJDAG 17 MAART 2023
Ella van Poucke  
speelt Dvořák
Radio Filharmonisch Orkest | 
Bas Wiegers dirigent | Ella van 
Poucke cello | Torvund (NP) | 
Dvořák | Rachmaninov

VRIJDAG 24 MAART 2023
Via Scandinavië  
naar China
philharmonie zuidnederland
Duncan Ward | Valentine 
Michaud | Stenhammar | 
Hillborg | Sibelius

VRIJDAG 7 APRIL (GOEDE 
VRIJDAG)
Wagner, Bruckner & Pärt
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor | Vasily 
Petrenko | Gijs Leenaars | Mané 
Galoyan | Fleur Barron | Bekzhod 
Davronov | Johannes Weisser | 
Wagner | Bruckner | Pärt

VRIJDAG 14 APRIL 2023
Bach, Keuris & Mahler 
LUDWIG | Esther Kuiper | 
Vincent van Amsterdam | Bach | 
Keuris | Mahler | 

VRIJDAG 21 APRIL 2023
Eine Alpensinfonie  
met Edo de Waart
Radio Filharmonisch Orkest | 
Edo de Waart | Rafael Fingerlos | 
Pijper | Schubert/Reger | 
Strauss

ZATERDAG 22 APRIL 2023
The Living Room 
Groot Omroepkoor | Benjamin 
Goodson | O’Regan (EP)

VRIJDAG 12 MEI 2023
Moederdagconcert
LUDWIG | Nationale Koren | 
muziek van Bach tot Berio

VRIJDAG 19 MEI 2023
Première van 
Goebaidoelina
Radio Filharmonisch Orkest
Dima Slobodeniouk | Baiba 
Skride | Wagner | Goebaidoelina 
(NP) | Rachmaninov

VRIJDAG 9 JUNI 2023
Das Paradies und die Peri
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor | Karina 
Canellakis | Siobhan Stagg | 
Lauren Urquhart | Sophie 
Rennert | Sebastian Kohlhepp | 
Kieran Carrel | Schumann

NP - Nederlandse première
EP - Europese première
WP - Wereldpremière



www.avrotrosvrijdagconcert.nl

Dé klassieke start
van je weekend!

http://www.avrotrosvrijdagconcert.nl

